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UCHWAŁA NR ………. 

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  

z dnia ................... 2019r.  

 

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń 

nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2020-2024” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Wieloletni Program współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2029-2024”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

  



Uzasadnienie 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa sferę zadań 

publicznych, w ramach których samorząd powinien współpracować z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami na zasadzie pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca 

ta realizowana powinna być w oparciu o program uchwalony po przeprowadzonych 

konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570). Program takiej współpracy może 

mieć charakter roczny lub wieloletni. Mając na uwadze dotychczasowe rozwiązania 

w tym zakresie, za punkt wyjścia przyjęto propozycję podjęcia wieloletniego 

programu, obejmującego lata 2020 – 2024.  

Wieloletni Program jest zatem dokumentem wyznaczającym kierunki i ramy tejże 

współpracy w latach 2020-2024 dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej Miasta 

i Gminy Dobrzyń nad |Wisłą, a także  budowie społeczeństwa obywatelskiego, 

poprzez zaangażowanie tychże społeczności z równoczesnym zapewnieniem ich 

optymalnego rozwoju. 

 


